
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 
 

 ۹۱/۰۱/۳۲۰۲                           پیرمحمد کاروان
 

 

 غــزل 
 

 
 څو، که غځېدلې په کې څانګې څانګې لمنځې وي 
 ته راته موسېږه زر تندي دې راته ګونځې وي 

 

 یار، د خوشحالۍ اوښکې به پټې کړو په سترګو کې 

 * کې ښنځې وي نه چې په لیدو یې د حاسد په زړه 
 

 زلفې که زرینې هم وی دا د شاعر نه منم 

 ** څوک چې وایي ول ول یې په شان د زېړې ځنځې وي
 

 ستا زلفې مې زړه ته چې نرۍ الرې ور تېرې کړي 
 الس الس به زما په کې لس غاښکي د ُږمنځې وي 

 

 ښه د ژمي شپه وي، یُو د واورې په لمن کې ناست 
 * َدړنځې وي بلې مو د غوړ نښتر دلۍ دلۍ 

 

 ژوند به وي په خوند به وي او مړې هیلې به و ناڅي 

 *** تاو به یې له مال ځنې د شنو ورېښمو بلنځې وي
 

 کاش چې د کاروان غزله ونه د آنارو شي 

 ****  ټیټې یې بیمارو ته مسرې مسرې بېلنځې وي
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ښنځې: غټه دانه ده چې سخت درد لري، ځینې خلک ورته شنځې وایي ، ځینې خلک داسې وایي چې یوه دانه درباندې را  *

 . وختله بیا به اووه دانې پوره کیږي

 . ځنځه: یو ډول زېړ ماران دي**

ساکنه ویل کیږي. له تارونو، له وړیو، له ورېښمو د څڼو د کوڅیو په  بلنځه: جمع او مغایره حالت یې بلنځې . ب په کې  ***

څېر اوبدل شوی لنډ یا یو څه اوږده تسمه یا پړي غوندې. دا کلمه مې په ماشومتوب کې اورېده، خو اوس مې تر ډېره نه ده  
 .اورېدلې

هندواڼې ، له یخ یا هر څه چې ترازې یا عټکۍ  َدړنځه: جمع یې َدړنځې: زموږ په لهجه کې له له لرګي، له خربوزې، له  ****

 .تختې او اوږدې ټوټې را بېلې شي، زموږ په لهجه کې َدړنځه هم ورته وایي
بېلنځه : جمع یا مغایره حالت یې بېلنځې ، زموږ په لهجه کې د ونې څانګې ته د ښاخ، د څانګې او د غوړګې تر څنګ بېلنځ یا  

 .بېلنځه هم وایي
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